Gra TransEdu - instrukcja
Gra TransEdu jest symulacją Systemu Trans.eu wykorzystywanego przez specjalistów z branży TSL. Gracze wcielają się w
przewoźników i walczą między sobą o jak najlepszą stawkę za przejechane kilometry.
W grę można grać zarówno pojedynczo (w grupie publicznej), jak i z konkretnymi graczami (w grupie zamkniętej).

Instalacja aplikacji
Pobierz grę z https://edu.trans.eu/pobierz-aplikacje i zainstaluj ją na komputerze.

Rejestracja
Uruchom aplikację. Kliknij w przycisk Rejestracja w oknie logowania i rejestracji. Wypełnij formularz rejestracyjny.
Dane logowania, czyli TransID* i ustawione przez Ciebie hasło, zostaną wysłane na Twoją skrzynkę mailową.
* TransID - to zarówno login go Gry TransEdu, jak i login do strony www.edu.trans.eu, którypozwala skorzystać z próbnych lub certyfikowanych testów wiedzy.
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1. W polu „nazwa firmy”
wpisz nazwę swojej szkoły,
uczelni lub firmy
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3. Pamiętaj o
oświadczeniu
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2. Podaj swoje imię,
nazwisko i mail oraz
wymyśl hasło

Logowanie
W oknie logowania wpisz uzyskane podczas rejestracji TransID i hasło. Kliknij Zaloguj i wejdź do aplikacji.

Aplikacja TransEdu to demo platformy transportowej Trans. Do celów edukacyjnych została przygotowana
w formie gry, dlatego nie wszystkie jej elementy są dostępne.
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1. W menu Więcej
opcji kliknij TransEdu

Zakładka TransEdu
To Twoja przestrzeń do nauki i zabawy. Znajdziesz tu informacje o Twoich ciężarówkach (Flota pojazdów),
informacje o zaakceptowanych przez Ciebie ofertach (Transakcje do zrealizowania) oraz ranking.
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1. Dzięki statusom

4. Jeżeli chcesz zagrać

będziesz na bieżąco
z postępem swojej
floty

w grupie zamkniętej,
wpisz kod podany
przez prowadzącego!
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2. Kiedy zaakceptujesz

5. Śledź co dzieje się z Twoim

ofertę, w tym miejscu
przypiszesz ją do
właściwej ciężarówki

3. Sprawdź, jak
Ci idzie

transportem
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Gra
Twoim zadaniem jest znalezienie ładunków dla swoich ciężarówek. W tym celu kliknij przycisk Szukaj ładunków.
Wpisz miasto i kraj, w którym stoi Twoja pierwsza ciężarówka. Kliknij Szukaj i zobacz wszystkie oferty spełniające Twoje kryteria.
Zastanów się/ przelicz, który transport jest dla Ciebie najbardziej opłacalny.

1
2

3

1. Cena

3. Ocena użytkownika
(w %)

2. Miejsce
rozładunku

4. Kliknij przycisk
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Rozmowa o ofercie,
by rozpocząć
rozmowę z
kontrahentem

Kiedy wybierzesz najbardziej opłacalną ofertę, kliknij przycisk Rozmowa o ofercie. Następnie kliknij Rozpocznij rozmowę,
a kiedy klient napisze Ci, że można jechać - Akceptuj ofertę. Jeśli otrzymasz informację, że jesteś za mało wiarygodny, spróbuj podjąć
inną ofertę.

Wróć do zakładki transEdu. W sekcji Transakcje do zrealizowania pojawi się możliwość przypisania wybranego przez Ciebie
ładunku do jednej z pięciu ciężarówek (patrz slajd 5). Zwróć uwagę na to, by przypisać ładunek do właściwego samochodu!
Zrób to samo z resztą ciężarówek. Pamiętaj o tym, by przez cały czas trwania gry po dojechaniu ciężarówek na miejsce rozładunku
wysyłać je w kolejne trasy. Wynagrodzenie za zlecenie dostaniesz po dojechaniu Twojej ciężarówki na miejsce.
W zakładce TransEdu możesz monitorować sytuację swojej firmy oraz swoją pozycję w rankingu.

Aby wyjść z aplikacji, kliknij

Więcej opcji

Opcje programu

Zamknij program

Dla osoby prowadzącej grę
Aby móc tworzyć zajęcia grupowe w grze TransEdu, użytkownik musi mieć nadany dostęp do Panelu Profesora. Aby uzyskać
takie uprawnienia, skontaktuj się z nami na edu@trans.eu i podaj nam swoje TransID.
Zaloguj się do gry tak jak zwykle. Otwórz zakładkę TransEdu i kliknij w zielony przycisk Otwórz w sekcji Panel Profesora.

Aby utworzyć grupę zajęciową, wpisz jej nazwę i kliknij zielony plusik w sekcji Dodaj grupę zajęciową. W sekcji Twoje grupy możesz
zarządzać utworzonymi przez siebie grupami zajęciowymi. Tuż po utworzeniu grupa jest aktywna, więc dezaktywuj ją, klikając Zatrzymaj
zajęcia. O umówionej godzinie włącz przycisk Uruchom zajęcia. Po zakończeniu zajęć, wyłącz grę.
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1. Wpisz nazwę grupy
i utwórz ją, klikając w
plusik

4. Tutaj pojawi
się ranking danej grupy.
Raking jest generowany
na podstawie kolumny
„EUR/km”, ale możesz
wybrać każde inne
kryterium
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5. Pobierz wyniki
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2. To wygenerowane
hasło Twoi gracze
powinni wpisać, aby
wejść do gry

3. Uruchom i zatrzymaj
zajęcia dla danej grupy

Wyniki graczy ze swoich grup możesz na bieżąco śledzić w sekcji Ranking.
Po skończonej grze kliknij przycisk Eksportuj wyniki i zapisz plik.

FAQ
Czy w TransEdu mogę grać na każdym komputerze?
Aplikacja TransEdu działa tylko na komputerach z systemem Windows.

Czy w TransEdu mogę grać tylko online?
Tak, żeby móc grać, niezbędny jest dostęp do internetu.

Mam zainstalowanego oryginalnego Transa, a nie działa mi gra TransEdu. Dlaczego?
Na komputerze może być zainstalowana tylko jedna z tych aplikacji. Oznacza to, że jeśli pracujesz na Transie i chcesz pograć w TransEdu, na ten
czas musisz odinstalować Transa.

Czy do TransEdu można zalogować się numerem TransID z prawdziwego Transa?
Nie, Trans i TransEdu to dwie różne aplikacje. Żeby zalogować się do TransEdu, musisz założyć konto w tej aplikacji.

Czy mogę dokonać ponownej rejestracji na ten sam mail?
Nie, do jednego adresu email może być przypisane tylko jedno konto.

Nie widzę przycisku Rozmowa o ofercie. W jaki sposób mam podjąć ładunek?
W przypadku braku przycisku Rozmowa o ofercie konieczne będzie założenie nowego konta.

Aplikacja informuje mnie, że mój abonament się skończył.
Czasowy abonament w grze wynika z wiernego odzwierciedlenia Transa. Napisz do nas na edu@trans.eu, a przedłużymy Twój abonament.

Zatwierdziłem transakcję, ale oferta nie pojawia się w sekcji Transakcje do zrealizowania.
Odśwież aplikację za pomocą klawisza F5. Jeśli to nie pomoże, oznacza to, że najprawdopodobniej zatwierdziłeś nieaktualną ofertę. Można
to zweryfikować w komunikatorze, gdzie nad kontaktem pojawi się w takim przypadku czerwony napis “Oferta nieaktualna”. W takiej sytuacji
spróbuj podjąć inny ładunek. Nie poniesiesz za to konsekwencji finansowych.

Wysłałem ciężarówkę w trasę, ale nie dostałem za nią wynagrodzenia. Dlaczego?
Wynagrodzenie za transport dostaniesz z momentem dojechania Twojej ciężarówki na miejsce.

Z jaką prędkością jeżdżą ciężarówki w TransEdu?
Ok. 90 km/min.

Nie pamiętam swojego numeru TransID i hasła.
Dane te zostały wysłane po rejestracji konta na Twój adres mailowy. Odszukaj tę wiadomość lub skorzystaj z opcji “Zresetuj swoje hasło”.

Od czego zależy, czy kontrahent mi zapłaci?
Od ocen, jakie posiada on w systemie. Im lepsze oceny, tym większe prawdopodobieństwo zapłaty.

